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Για να κατανοήσουμε,
να ερμηνεύσουμε,
να προτείνουμε.
Για να παρέμβουμε...
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Η Προσέγγιση

Ο

ι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών δημιούργησαν
μία νέα παγκόσμια πολύπλοκη
πραγματικότητα η οποία προκαλεί αναπόφευκτα την ανάγκη επανακαθορισμού
τόσο των παγκόσμιων όσο και των τοπικών συστημάτων. Όμως, Κοινωνίες και
Θεσμοί βρέθηκαν χωρίς προετοιμασία και
χωρίς απαντήσεις.
Το παγκόσμιο και το τοπικό εμφανίζονται
συχνά ως δύο πόλοι που απωθούνται και
την ίδια στιγμή έλκονται. Απειλές κι ευκαιρίες συνυπάρχουν, ως παράγωγα αυτών των εξελίξεων.

ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΙΛΑΤΟΥ

Η ορθή ανάγνωση αυτής της πολυπλοκότητας, αλλά κυρίως η αντιμετώπισή της,
έρχεται ως αυτονόητη υποχρέωση φορέων και κοινωνιών, που θέλουν να έχουν
ρόλο σε όσα τους αφορούν. Όμως η αναζήτηση απαντήσεων έχει άμεση σχέση
με τη θέληση, τις ικανότητες και τα «εργαλεία» που διαθέτουν, προκειμένου να
δρουν έγκαιρα, με πληρότητα, γνώση κι
αποτελεσματικότητα.

Εκτύπωση: ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ / Επιμέλεια δημιουργικού: Βασιλάκη Νικολέτα

που πλουτίζει από την
εργασία με τη γη και νοηματοδοτεί τη ζωή των ανθρώπων, οδηγεί
τις επόμενες γενιές στις σπουδές, στην τέχνη, στον κόσμο. Κοινωνίες που ωρίμασαν μέσα από την συμμετοχή των ανθρώπων τους
στα απελευθερωτικά κινήματα και τους μεγάλους πολέμους, αποτυπώθηκαν από τον αργαλειό, την κεραμική, τα τραγούδια και όλα
μαζί από τον φακό σπουδαίων φωτογράφων. Με την παράλληλη
δράση ιστορικών και αρχαιολόγων από την Ευρώπη και την Αμερική, ο κόσμος αυτός εισήλθε στον 20ο αιώνα, διαρκώς εμπλουτιζόμενος με νέα εργαλεία, νέες σκέψεις και τρόπους, διαμορφώνοντας τα δεδομένα της κρητικής παράδοσης, συγχρόνως με τον
μοντέρνο κόσμο. Αλλού ερήμωσαν και αλλού μεταλλάχτηκαν οι
τόποι και οι άνθρωποι. Σήμερα όταν μιλάμε για ύπαιθρο στην Κρήτη ο νους ξεχνάει τις ακτές του βορρά, από τους κάμπους σκαρφαλώνει στα ριζά των βουνών, ξανοίγει και αφουγκράζεται, κατεβαίνει τα φαράγγια ως το Λιβυκό.
Στην ύπαιθρο της Κρήτης κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες της μεταπολίτευσης έγινε προσπάθεια αναγνώρισης του παραγωγικού
της ρόλου και του πολιτισμικού της χαρακτήρα, μέσα από τις ποικίλες δράσεις τοπικών φορέων. Οι δράσεις αυτές απέδωσαν οικονομική ευρωστία σε μεγάλο βαθμό για τους μόνιμους κατοίκους
και επιπλέον εναύσματα σε εκείνους των πόλεων για επιστροφή
στο χωριό, σχεδόν αποκλειστικά το Σαββατοκύριακο.

Η ύπαιθρος, η ζωή στο χωριό,
η παράδοση, απαρτίζουν έναν κόσμο συγκροτημένο, με

εξαιρετικές συνάφειες σε όλα του τα μέρη, που έχει αποδείξει την
ικανότητά του να αφομοιώνει τους νεωτερισμούς και να επαναπροσδιορίζεται, να εξελίσσεται βάσει της αρχής της συνέχειας,
εκεί όπου όλα αλλάζουν και όλα μένουν ίδια, σιωπηλά, αδιαμφισβήτητα. Αυτή η γνώση δεν είχε την δυνατότητα, ή μάλλον λόγω
της φύσης της, δεν συγκρότησε την δική της Παιδεία. Τέτοια συγκρότηση, την άφησε στον πολιτισμό της πόλης να την αναλάβει
ως μέρος του δικού του φαντασιακού. Ο σύγχρονος πολιτισμός,

Γιατί ένα
Παρατηρητήριο
Υπαίθρου Κρήτης;

Το Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης
(ΠΥΚ), ως σύγχρονο, ευέλικτο κι «επιστημονικό εργαλείο», έρχεται για να
τεθεί στην υπηρεσία του συνόλου του
«συστήματος της υπαίθρου» και να το
στηρίξει, προκειμένου να είναι σε θέση
να «μεταφράσει» τη σημερινή σύνθετη

πολιτισμός των πόλεων, δεν καλλιεργεί εναύσματα ισότιμης
συνύπαρξης με την ύπαιθρο. Απωθώντας την άλλοτε ως
έδαφος του ιδεώδους και άλλοτε στον χώρο του βάναυσου,
οργανώνει κατά περίπτωση τους όρους της συνύπαρξης. Ο
τρύγος, το λιομάζωμα, το κλάδεμα και οι κουρές, αλλά και οι
γάμοι, οι λιτανείες, τα πανηγύρια, λειτουργούν περισσότερο
ως θέαμα και λιγότερο ως εκφάνσεις πραγματικής ζωής στο
χωριό.

Για τον κόσμο της υπαίθρου, σήμερα,

οφείλουμε να εμβαθύνουμε, για να διαμορφώσουμε όλους
εκείνους τους όρους που απαιτούνται προκειμένου να αναπαρίσταται ισόρροπα με την πόλη, η οποία συνεχίζει να την
επικαλύπτει με την δική της Παιδεία. Οφείλουμε να την αντιληφθούμε στο κανονικό της μέγεθος και πάλι να την κατοικήσουμε, λαμβάνοντας μέρος σε όλο το φάσμα της ζωής
εκεί, κάνοντας χρήση των σύγχρονων μέσων και μαζί αναγεννώντας τα παλιά. Ωστόσο, οι άνθρωποι που έφυγαν από
την ύπαιθρο δεν είναι οι ίδιοι με εκείνους που επιστρέφουν
σε αυτή. Η φυγή υπήρξε κατά καιρούς ιστορική αναγκαιότητα και η επιστροφή οφείλει να προκύπτει επίσης ως αναγκαιότητα.

Στη σύγχρονη συγκυρία,

φορείς και άλλες
συλλογικότες της κοινωνίας, οφείλουν να διαμορφώσουν
ένα ελκυστικό πλαίσιο για ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι τόσο να εργαστούν όσο και να την κατοικήσουν. Να την
επιλέξουν συνειδητά εν γνώση τους ότι η ζωή στην ύπαιθρο
δεν μπορεί να πάψει να αποτελεί συνύπαρξη με τα ζώα και
τα φυτά, να προκαλεί ιδρώτα και να λερώνει. Αυτή η πραγματικότητα σε όλο της το μέγεθος οφείλει να αναδειχθεί σε
μοντέλο πραγματικής σύγχρονης ζωής, εκεί όπου κατά τον
Πορτογάλο ποιητή Fernando Pessoa, μετράμε τον κόσμο
σύμφωνα με το ανάστημά μας.
Για το δίχτυ των οικισμών και το δίχτυ των συνδέσμων μεταξύ των τόπων, που διαμόρφωσε η ιστορία της Κρήτης, οφείλουμε να πάρουμε πρωτοβουλίες, να προωθήσουμε δράσεις
για την επανεκτίμηση της φύσης και των δυνατοτήτων του,
μέσα από μια συνεχή διαδικασία συζήτησης για την απαραίτητη συναίνεση, αναφορικά με τις προσδοκίες των επιμέρους κοινοτήτων.
Αποτέλεσμα της ανάγκης στήριξης όλης αυτής της προσπάθειας αποτελεί η δημιουργία του Παρατηρητήριου Υπαίθρου
Κρήτης (ΠΥΚ), ως δομής που με διεπιστημονικό τρόπο θα επιχειρήσει να συμβάλλει στη συνεχή καταγραφή της δυναμικής
των τόπων και των ανανεωνόμενων διαθέσεων των ανθρώπων για την επανακατοίκηση της Κρητικής Υπαίθρου, μέσα
από τρία βασικά βήματα: τη Συγκέντρωση δεδομένων, την
Αξιολόγηση / Επεξεργασία τους και τη Διατύπωση προτάσεων / κατευθύνσεων, με αποδέκτες τους φορείς της Κρήτης.  

Τα «παραδοσιακά εργαλεία και μέσα» που έχουν στη διάθεσή τους οι Φορείς της Κρήτης, δεν αρκούν πλέον για να
διασφαλίσουν τις σύγχρονες απαντήσεις που έχει ανάγκη ο
τόπος. Χρειάζεται να εμπλουτιστούν, να συμπληρωθούν, να
μετεξελιχθούν και να συνδεθούν με τις σύγχρονες λειτουργίες και προσεγγίσεις.
Το ΠΥΚ έρχεται να συμβάλλει σε αυτό, στηρίζοντας τους
φορείς που σχεδιάζουν και αποφασίζουν για την Κρητική
Ύπαιθρο, ως ένα «νέο στρατηγικό εργαλείο», σύγχρονο και
ικανό να «κωδικοποιήσει» αλλά και να «ερμηνεύσει» τόσο
τις δυναμικές της υπαίθρου όσο και τις απειλές που την
αφορούν.
Έχει ως βασικό σκοπό τη συστηματική συλλογή, ανάλυση,
«αποκωδικοποίηση και μετάφραση» μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών καθώς και την επεξεργασία τους

H ύπαιθρος ως
στρατηγικό σενάριο
ανάπτυξης της Κρήτης

Ω

ς ύπαιθρος της Κρήτης ορίζεται ο μη αστικός χώρος της και επομένως το σύνολο σχεδόν του νησιού
και οι οικισμοί που εμπεριέχονται σε αυτόν. Ένας
Διαχρονικός χώρος κατοικίας, διαβίωσης, παραγωγής και
αναπαραγωγής της ανθρώπινης και μη ζωής, προμηθευτής
τροφίμων και πρώτων υλών, πολιτισμών, γνώσεων, αισθήσεων και συναισθημάτων. Σήμερα η ύπαιθρος αναζητά ένα νέο
πρωταγωνιστικό ρόλο με γνώμονα τη συνετή διαχείρισή της,
όπου τα όρια της αξιοποίησής της τοποθετούνται εκεί όπου
αρχίζει η ανάγκη προστασίας της.
Η αναγκαιότητα τόσο της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
της Χώρας όσο και της Κρήτης, η αναζήτηση νέων προτύπων ανάπτυξης, ο επαναπροσδιορισμός εννοιών όπως ποιότητα ζωής, υγιεινή διατροφή, ελεύθερος χρόνος, ποιοτική
τουριστική προσφορά κλπ, επαναφέρουν στο προσκήνιο
επιτακτικά και με δυναμικό τρόπο την υπόθεση της υπαίθρου, δημιουργώντας ένα νέο ενδιαφέρον για την αναζωογόνησή της, με σύγχρονους όρους.
Η κατανόηση της σπουδαιότητας των εγκαταλελειμμένων
πόρων της υπαίθρου (εγκαταλελειμμένοι οικισμοί ή κατασκευές, ημι-εγκαταλελειμμένες αγροτικές εγκαταστάσεις

αλλά και τη «μετατροπή» τους σε συγκεκριμένες προτάσεις και κατευθύνσεις, με αποδέκτες τους φορείς που
σχεδιάζουν και αποφασίζουν για το
μέλλον της κρητικής υπαίθρου.
Το ΠΥΚ δεν δημιουργήθηκε κατ’ επέκταση για να συγκεντρώσει ή να καταγράψει γνωστές ήδη πληροφορίες και
δεδομένα. Δημιουργήθηκε κυρίως για
να συλλέξει, να αξιολογήσει, να αξιοποιήσει, να συνθέσει και να «κεφαλαιοποιήσει» υπέρ της κρητικής υπαίθρου,
όλο αυτό τον τεράστιο όγκο δεδομένων και πληροφοριών που παράγονται ως αποτελέσματα μελετών, ερευνών, εμπειριών, από δομές και χώρους

ΜΑΧΑΙΡΟΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Η εδραιωμένη εικόνα
του τόπου της προκοπής,

Σηματοδοτεί ακόμη την υποχρέωση των
φορέων της Κρήτης να απαντούν με κατάλληλα και σύγχρονα «εργαλεία», στις
προκλήσεις, στις ευκαιρίες ή στις απειλές, ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών
και λήψεως αποφάσεων για το σχεδιασμό του μέλλοντος της Κρήτης.

Έρχεται επίσης για να εμπλουτίσει το
«αναπτυξιακό οπλοστάσιο» που πρέπει να διαθέτει η Κρήτη, αφού δεν αρκεί
μόνο η δύναμη της θέλησης ή της επιθυμίας, αλλά ούτε κι οι φαντασιακές ή ρητορικές αναφορές στην κρητική ύπαιθρο
για να διασφαλίσουν από μόνες τους τη
συνολική της αναζωογόνηση, στρατηγικές αγροτικής αναγέννησης ή ακόμη την
αναδημιουργία σχέσεων και τομέων, επιδιώξεις που απαιτούν ολιστική οπτική και
σχεδιασμούς.

Μ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΒΔΟΥ 2015

Η Κρήτη απλώνεται επιμήκης, από ανατολικά προς τα δυτικά, μεταβαλλόμενη σε ορεινή, πεδινή και παραθαλάσσια, με φυσικά λιμάνια, ακτές φιλικές, προσβάσιμες αλλά και βραχώδεις, με φαράγγια, σπήλαια και οροπέδια, αλλού αποκλεισμένη κι αλλού ανοιχτή
στην επικοινωνία, ευρύχωρη. Ως προς την γεωγραφική της θέση,
το μέγεθος, την γεωμορφολογία, την ιστορία της και με μεγάλο
βαθμό αυτάρκειας, διαμόρφωσε ένα πυκνό οικιστικό δίχτυ στην
ύπαιθρο, ικανό να ανταποκρίνεται στην καλλιέργεια της γης και να
παράγει πλεόνασμα ανθρώπων και πλούτου για τις πόλεις. Στην
ιστορική πορεία, ειδικά από τον 13ο αιώνα, στην διάρκεια της Βενετοκρατίας, διαμορφώθηκαν οι συνθήκες για την υλοποίηση ενός
δικτύου μικρών και μεγάλων κέντρων στην ενδοχώρα, βασιζόμενο
στα ζητούμενα της αγροτικής παραγωγής, της ανάγκης για άμυνα
και της κίνησης προς τα λιμάνια. Επί του φυσικού περιβάλλοντος
του νησιού, οι καλλιέργειες και η κατοίκηση με τον καιρό οδήγησαν στην δημιουργία του δεδομένου πολιτισμικού χώρου, με ισχυρή φυσιογνωμία, ώστε σήμερα να μπορούμε βάσιμα να μιλάμε για
το κρητικό τοπίο.

ΒΕΝΙ - ΑΞΟΣ - ΑΝΩΓΕΙΑ

Η Κρήτη
της υπαίθρου
Η ύπαιθρος
της Κρήτης

Η «συνάντηση» της Περιφέρειας Κρήτης
(χρηματοδότηση / πολιτική βούληση),
του Πολυτεχνείου Κρήτης (επιστημονική
ευθύνη) και του Πλοηγού Εκπαιδευτική
- Αναπτυξιακή (συντονισμός / διαχείριση
βάσης δεδομένων) και η σύμπραξή τους
για τη δημιουργία και λειτουργία του
Παρατηρητηρίου Υπαίθρου Κρήτης (του
πρώτου στην Ελλάδα), αυτήν ακριβώς
την υποχρέωση έρχεται να αναδείξει και
να υλοποιήσει.

πραγματικότητα και να τη μετατρέψει σε
«ποιοτικό αναπτυξιακό αφήγημα», με επίκεντρο μια νέα ελκυστικότητα της κρητικής υπαίθρου.

ΓΩΝΙ - ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΣΚΥΦΟΥ

Κοινωνία και φορείς θα πρέπει να εφοδιαστούν με «σύγχρονα υποστηρικτικά
- ρυθμιστικά εργαλεία» ώστε να παρακο-

λουθούν και να παρεμβαίνουν στις εξελίξεις που καθορίζουν το μέλλον τους.

και εκτάσεις, εγκαταλελειμμένα συστήματα γνώσεων και παραδόσεων, ο αγροτικός πολιτισμός, τα βιομηχανικά μνημεία, ξεχασμένα μονοπάτια και παραγωγές, τοπία, αφανείς αρχαιολογικοί
χώροι κλπ) δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι είναι πλέον επιτακτικό
και στο πλαίσιο μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης προσέγγισης, να υιοθετηθούν τα παραπάνω ως βασικά συστατικά της
«νέας κεντρικότητας» της κρητικής υπαίθρου.
Κι αν η ανάδειξη όλων αυτών των «κρυμμένων θησαυρών» της
κρητικής υπαίθρου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, ο μετασχηματισμός τους σε συγκεκριμενοποιημένους σχεδιασμούς και
πολιτικές είναι αυτός που θα καθορίσει αν η κρητική ύπαιθρος
καταφέρει να γίνει το επίκεντρο της ποιοτικής ανάπτυξης της
Κρήτης.

που λειτουργούν στην Κρήτη αλλά και
εκτός αυτής. Η προαναφερόμενη «κεφαλαιοποίηση» γίνεται ορατή και συγκεκριμένη, στη συνεχεία, μέσα από τις
επιστημονικά τεκμηριωμένες μορφές
των εισηγήσεων, των εκθέσεων, των
κατευθύνσεων κλπ, που το ΠΥΚ θέτει
στη διάθεση των φορέων της Κρήτης,
προτείνοντάς τους ένα είδος «οδικού
χάρτη αναπτυξιακής πορείας της κρητικής υπαίθρου».
Το ΠΥΚ έρχεται ακόμα για να λειτουργήσει ως «καταλύτης» για γόνιμες συμπράξεις, συνδέσεις και συνεργασίες
μεταξύ των δομών που παράγουν, διαχειρίζονται ή συλλέγουν πληροφορίες

και δεδομένα, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός «συστήματος σχέσεων
και διασυνδέσεων» μεταξύ όλων αυτών
και τελική επιδίωξη την ενδυνάμωση
της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας της υπαίθρου.
Το κτίσιμο του ΠΥΚ ξεκίνησε αρχικά
και σε πιλοτική βάση από τον Δήμο
Οροπεδίου Λασιθίου και στη συνέχεια
με σταδιακή επέκταση και κλιμάκωση
των δραστηριοτήτων του, θα καλύψει
ολόκληρη την Κρήτη.

Παρατηρώ σημαίνει «φωτίζω»,
κατανοώ, ερμηνεύω αυτά που
υπάρχουν ή και την απουσία τους

